TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Chiều
ngày 27/7/2022, đoàn đại biểu Hội đồng họ Tạ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và dâng
hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quốc
gia trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ
"Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ ".
Đại diện tới dâng hương có các ông: Tạ Quang Vinh - PCT, trưởng ban hành chính
nhân sự HĐHTVN; Tạ Lê Hoàng - PCT, trưởng ban Truyền thông HĐHTVN; Tạ Hữu
Hiểu – PCT, phụ trách khu vực Bắc trung bộ; các ông Tạ Văn Minh; Tạ Hồng Quân;
Tạ Đình Thông; Tạ Viết Phúc - Uỷ viên HĐHTVN đại diên Câu lạc bộ Doanh nhânDoanh nghiệp họ Tạ Việt Nam và các bạn chuyên môn của HĐHTVN.
Cùng tới dâng hương còn có ông Tạ Đình Chính – 86 tuổi, đại diện các bậc trưởng
lão trong Cộng đồng họ Tạ Việt Nam; ông Tạ Tuấn Anh – Nguyên PCT Thường trực
HĐHTVN – Uỷ viên HĐHTVN.
Đoàn đã đại diện cho Cộng đồng họ Tạ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, tri ân những
người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, trong đó có những người con của dòng họ Tạ
đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc
của nhân dân.
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Đài tưởng niệm Liệt sĩ Quốc gia
Đời đời nhớ ơn các Liệt sĩ đã hy sinh vì nền Độc lập – Tự do & Hạnh phúc của
Dân tộc Việt Nam!

Các thành viển đoàn đại biểu Hội đồng họ Tạ Việt Nam
Thành kính tri ân anh linh các Liệt sĩ nhân dịp 75 năm ngày thương binh liệt sĩ
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Cùng ngày, Phó chủ tịch thường trực HĐHTVN – ông Tạ Duy Bình cũng gửi thư
thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh
binh, các gia đình liệt sĩ trong Cộng đồng họ Tạ Việt Nam, thể hiện sâu sắc sự quan
tâm của cộng đồng với người có công vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ
của các thế lực thù địch. Qua đó cũng thể hiện rõ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của
các thế hệ họ Tạ hôm nay trong việc tri ân đối với các thế hệ đi trước.
Đình Phong
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